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In prezența secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui și statului, pe stadionul Di
namo din Capitală s-a desfă
șurat simbălă seara 
spectacolul dedicat 
„Zilei pionierilor", 
intitulat sugestiv 
„Mulțumim din 
inimă partidului".

Manifestarea, care 
a reunit peste 15 000 
de „Șoimi ai Pa
triei", pionieri și 
U.T.C.-iști, a con
stituit, așa cum 
însăși denumirea o 
arată, o elocventă 
expresie a dra
gostei și recunoș
tinței fierbinți a 
celor mai tineri 
cetățeni ai patriei 
noastre față de 
partid și secretarul 
său general, pen
tru condițiile mi
nunate de muncă 
și viață create, 
pentru viitorul fe
ricit ce le-a fost 
asigurat, pentru po
sibilitățile lumi
noase de afirmare 
și împlinire a ce
lor mai îndrăznețe 
visuri și aspirații.

Spectacolul în
cununează un fruc
tuos an de invă- 
țămint în cursul 
căruia cei peste 2 
milioane de pio
nieri ai țării, răspunzînd che
mării secretarului general al 
partidului ,.de a învăța, de a 
munci, de a se pregăti cu 
perseverență, cu înaltă răs
pundere", au acționat cu ma
tură convingere și conștiin
ciozitate pentru a sorbi cit 
mai mult din tezaurul științei 
și culturii, pentru a face pri
mii pași într-o meserie îndră
gită, In școli, in ccie peste

41 000 de cercuri tehnico-apli- 
cative și științifice, ei și-au 
demonstrat dragostea de muncă 
și învățătură, spiritul inventiv, 
entuziasmul, dorința nobilă de 
a fi folositori țării.

Ora 18,00. Din piepturile ti
nere ale miilor de șoimi, pio
nieri și U.T.C.-iști, aflați pe

Răspunzînd acestor manifes
tări pline de căldura sufletelor 
lor tinere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu îi îmbrățișează cu 
părintească grijă, ii mingîie cu 
dragoste pe cei care Ie ies în 
întimpinare cu brațele pline de 
fiori.

platoul din fața stadionului, 
izbucnesc nesfîrșile urale. Cei 
prezenți salută cu entuziasm 
sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
stalului. Băieți și fete — șoimi 
și pionieri — cu obrajii îmbu
jorați de emoție — le oferă 
buchete de flori, îmbrățișindu-i 
cu dragoste și bucurie.

Un veritabil culoar viu a fost 
format, de la intrarea in sta
dion și pină Ia tribuna oficială. 
Străbătindu-1, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint înconjurați cu 
aceeași emoție de micii „Șoimi 
ai Patriei" și de pionieri im- 
brăcați in uniformele lor viu

(Continuare în pag. a 4-a)

DINAMO-2 PUNCTE AVANS 
® Rapid a pierdut primul „sprint" cu F.C. Constanța și 
Corvinul ® Universitatea Craiova învinsă la scor 

9 Dudu Georgescu — încă trei goluri

REZULTATE TEHNICE
I A S.A. Tg. Mureș
| S.C. Bacău
1 F.C. Bihor
. U.T.A.

Politehnica Timișoara 
j F.C.M. Galați 
i Sportul studențesc 
' Dinamo
; Politehnica Iași

CLASAMENTUL

- Universitatea Craiova
- F.C.M. Reșița
- F.C. Argeș
- Corvinul
- Jiul
- F.C. Constanța
- Rapid
- Progresul
- Steaua

GOLGETERII
1. DINAMO 32 19 8 5 77-32 46
z Steaua 32 20 4 8 70-34 44
3. Univ. Craiova 32 15 8 9 50-34 38
4. Jiul 32 16 4 12 55-45 36
5. A.S.A. Tg. Mureș 32 14 5 13 44-39 33
6. Politehnica Tim. 32 15 3 14 39-35 33
7. Sportul stud. 32 12 9 11 33-32 33
8. F.C. Argeș 32 12 8 12 38-44 32
9. Politehnica lăți 32 11 9 12 39-30 31

10. S.C. Bacău 32 12 7 13 32-36 31
11. F.C. Bihor 32 12 7 13 44-50 31
12. U.T.A. 32 12 7 13 49-60 31
13. F.C.M. Reșița 32 12 6 14 42-50 30
14. Corvinul 32 9 11 12 31-39 29
15. F.C. Constanța 32 11 6 15 40-41 28
16. Rapid 32 10 8 14 36-47 28
17. Progresul 32 10 5 17 33-64 25
18. F.C.M. Galați 32 6 5 21 30-70 17

41 GOLURI : D. 
Georgescu (Dina
mo) — 4 din 11 m.

20 GOLURI: Du- 
milrache (Jiul) — 
2 din 11 m.

18 GOLURI: Rada 
II (F. C. Argeș) 
1 din 11 m.

1G GOLURI: lor- 
dăncscu (Steaua)
— 2 din 11 m.

15 GOLURI: Năs- 
tase (Steaua), Gher- ' 
gheli (F. C. Bihor)
— 3 din 11 m.

ETAPA
Progresul
Politehnica lași
Rapid
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Argeș
Steaua
S.C. Bacău
F.C.M. Reșița

VIITOARE (duminică
— F.C.M. Galati
- U.T.A.
— Corvinul
— Dinamo
- F.C. Constanța
— Universitatea Craiova
— Politehnica Timișoara
- Sportul studențesc
— F.C. Bihor

26 iunie)
(2-3) 
(3-3) 
(0-2) 
(1-3) 
(0-1) 
(1-3) 
(1-2) 
(0-1) 
(0-3)

In campionatul de rugby

STEAUA CONDUCE AUTORITAR
Dinamo întrecută de C. S. M. Sibiu!
REZULTATE TEHNICE : Steaua — Farul 36—9 (9—6), C.S.M. 

Sibiu — Dinamo Buc. 24—6 (3—3), Știința Petroșani — K.C. Gri vița 
Roșie 14—12 (10—0), Rapid — Olimpia 3—3 (0—0), Sp. studențesc 
— Minerul Gura Humorului 47—0 (13—0), „U“ Timișoara — Agro
nomia CluJ-Napoea 29—9 (20-0), Gloria Buzău — Gloria Buc.

Domnit de înscrisurile „Daciada" — „Olimpiada", tabloul sportiv din cadrul spectacolului a fost o sugestivă panorama a multiplelor 
activități sportive pionierești sugerînd, deopotrivă, participarea la competiția națională „Daciada" fi, prin aceasta, accesul spre marile 

performanțe, de nivel mondial

S-a consumat o nouă etapă 
în campionatul Diviziei A da 
rugby. O etapă cu rezultate nor
male, exceptînd, desigur, parti
da de la Sibiu, unde C.S.M. a 
furnizat o mare surpriză. în- 
trecînd pe Dinamo.

• STEAUA : VICTORIE LA 
SCOR. Steaua a întrecut, du
minică, pe principala sa rivală 
din campionat. Farul. Avînd u» 
avans de 5 puncte asupra rug- 
byștilor constănțeni. sportivii 
militari ar fi putut aborda des
tul de lejer partida. N-au ac
ceptat, însă, această alternativă, 
ci au atacat de la început, ho- 
tărîți să realizeze o victoria 
categorică. Reușita lor a fost 
deplină, deși după 50 de mi
nute de ioc, în general echili
brat. gazdele — în ciuda unor 
repetate și stăruitoare atacuri 
— n-au găsit drumul cel mai 
direct către buturile adverse. 
Abia în ultima jumătate de oră, 
rugbyștii de la Steaua au reu
șit să se desprindă. A fost si 
perioada în care au evoluat c_a 
o veritabilă echipă campioană, 
cum de fapt ar putea fi consi
derată. acum cînd are 7 puncte 
avans (35) față de Farul (28)- 
Practic nimic nu mai poate 
opri XV-le lui F. Cosmănescu

Tiberiu STAMA

(Continuări in pag. 2—31



CAMPIONATE® COMPETIȚII I DIVIZIA A LA FOI
/ întrecerile alpinițtilor

/In zona Cheile Bicazului (Masivul 
Hășnvaș) s-au desfășurat probele in
dividuale și pe echipe, pentru băieți 
și fete, ale campionatului republican 
de alpinism - cățârare pe stînci. De 
remarcat că la această competiție a 
participat un număr însemnat de ti
neri sportivi care prin rapiditatea și 
Indemînarea lor, au depășit pe mul- 
ți dintre alpiniștii consacrați. La ca
pătul acestei acțiuni, clasamentul 
este următorul : ECHIPE FETE : 1.
Universitatea București, 2. Sănătatea 
București, 3. Metalul Hunedoara. 
INDIVIDUAL FETE : 1. Viorica Mihai- 
lovici (Politehnica Timișoara), 2. Lî- 
via Cotor (Universitatea București), 3. 
Liliana Pețea (Universitatea Bucu
rești). ECHIPE BĂIEȚI : 1. A.S. Ar
mata Brașov, 2; Metalul Hunedoara, 
3. Torpedo Zărnești. INDIVIDUAL 
BĂIEȚI î 1. Marius Mărcuș (Metalul 
Hunedoara), 2. Nicolae Cojanu (A.S. 
Armata Brașov), 3. Florin Vasluiana 
(Dinamo Brașov).

Carnet atletic
Miercuri, la Koln, vor evolua 

în cadrul unui concurs interna
țional alergătoarele noastre 
Natalia Mărășescu șl Maricica 
Fuică. Ele vor lua parte la o 
cursă de 1500 m. • Sîmbătă și 
duminică, pe stadionul Re- 
Sublicii, va avea loc întilnirea 

itemațională dintre reprezen
tativele masculine ale României 
și Franței. în perspectivă o în- 
Ulnire interesantă care sperăm 
să prilejuiască întreceri de ca
litate • Cursa internațională de 
marș organizată ieri de asocia
ția sportivă P.T.T. pe circuitul 
din strada Maior Coravu, cu 
participarea unor sportivi din 
Cehoslovacia, Polonia și Ro
mânia, a fost cîștigată de G. 
Costache (Farul Constanța) cu 
lh 36:12,8. Au urmat în cla
sament: 2. N. Maxim (Olimpia) 
lh 36:15,6, 3. C. Costache (Fa
nil) lh 37:14,4. Cîștigătorii la 
alte categorii de concurenți : 
juniori I 10 km : Gr. Teodor 
(Metalul Plopeni) 48:48,2; ju
niori II 10 km : F. Hirschper 
(C.S.M. Reșița) 50:50,0; juniori 
III 5 km : Gh. Frecățeanu 
(P.T.T.) 25:03,3; copii I 4 km: 
E. Zaharia (P.T.T.) 14:48.0 ;
copii I 2 km : C. Nirociu 
(P.T.T.) 12:52.0. (Nicolae D. Ni
colae — coresp.).

Semifinalele „Cupei 
F.R. Baschet**

„Cupa federației", competiție 
menită să prelungească activi
tatea de pregătire și competi- 
țională a divizionarelor A la 
baschet, și-a Încheiat faza pre
liminară prin turneele forma
țiilor feminine, desfășurate — 
timp de patru zile — la Oradea 
și în Capitală. Urmează ca, 
sîmbătă și duminică, primele 
două clasate din fiecare serie 
să-și dispute semifinalele și fi
nalele. Referitor la turneele din 
ultimele zile, vom menționa că 
în seria I Olimpia a ocupat 
primul loc cu o singură înfrîn- 
'gere — locul 2 I.E.F.S., iar în 
seria secundă s-a produs o sur
priză (clasamentul este neaștep
tat ehiar dacă ținem seama că 
jucătoarele din lotul național nu 
au luat parte la „Cupa federa
ției") prin calificarea Voinței 
Brașov în dauna echipei Rapid.

Pe locul I, Politehnica Bucu
rești. Semifinalele se vor dispu
ta între Olimpia București și 
Voința Brașov, Politehnica 
București și I.E.F.S.

Rezultate. Seria 1 (la Ora
dea) : „U“ Cluj-Napoca — Mo
bila Satu Mare 51—79 (29—38), 
Olimpia București — I.E.F.S. 
84—68 (46—38), Crișul Oradea
— Universitatea Timișoara 67—
62 (29—31), Mobila — Univer
sitatea Timișoara 86—64 (48—
34), I.E.F.S. — „U“ Cluj-Napoca 
71—70 (33—39), Crișul — Olim
pia 57—48 (23—29), Olimpia — 
„U“ Cluj-Napoca 57—54 (27—22), 
I.E.F.S. — Universitatea Timi
șoara 97—81 (51—36), Crișul — 
Mobila 75—52 (34—29), Crișul — 
„U“ Cluj-Napoca 83—54 (32—27), 
I.E.F.S. — Mobila 88—86 (42— 
43), Olimpia — Universitatea 
Timișoara 70—61 (42—26). (Emil 
Suranyi — coresp.). Seria a 
ll-a (la București) : Voința Bra
șov — Sănătatea Ploiești 113—42 
(63—18), Voința Brașov — C.S.U. 
Galați 78—38 (37—17), Politeh
nica București — Voința Brașov 
67—57 (37—24), Voința Bucu
rești — Sănătatea Ploiești 78— 
54 (37—24), C.S.U. Galați — Ra
pid 66—64 (27—30), Voința Bra
șov — Rapid 83—50 (34—25). 
(Nicolae Ștefan — coresp.).

Cupa Metalul la box
Au luat sfîrșit întrecerile de 

box din cadrul „Cupei Meta
lul". După 5 gale foarte bine 
organizate de clubul Metalul și 
de asociația sportivă Timpuri 
Noi, trofeele au revenit școlii 
sportive Energia, la juniori 
mici, și C. S. Metalul, la ju
niori mari și seniori.

Joi de la ora 17, pe arena 
Timpuri Noi (calea Dudești), va 
avea loc întilnirea internațională 
de box (tineret) dintre Școala 
sportivă Energia și Reprezentati
va orașului Cracovia (Polonia), 
în întilnirea de anul trecut, de 
la Cracovia, Energia a _ obținut 
victoria cu 11—9. (Daniel Dia- 
conescu, coresp.).
„Cupa Dunării** la haltere 

— juniori
La sfîrșitul săptămînii,

Trencin, în Cehoslovacia, se va 
desfășura „Cupa Dunării" la 
haltere pentru juniori. Federa
ția noastră de haltere a alcă
tuit următorul lot : cat. muscă
— V. Cocioran (Olimpia Buc.), 
cat. cocoș — M. Tuli (CSM Si
biu), cat. pană — Al. Mocanu 
(Șc. sp. Constanța), cat. ușoară
— N. Tutuianu (Chimpex C-ța), 
cat. semimijlocie — S. Klimov 
(Chimpex C-ța), cat. mijlocie — 
P. Dumitru (Chimpex C-ța); 
cat. semigrea : — M. Purdilă 
(Steaua), cat. grea — I. Vasile 
(Chimpex C-ța), cat. supergrea
— Șt. Csata (Clujeana Cluj-Na
poca). Antrenorii echipei sînt 
T. Roman și M. Constantinescu.

Record de înot la copii
Cu prilejul campionatelor de 

înot ale municipiului București, 
desfășurate la bazinul Obor al 
Șc. sp. 2 (în condiții organizato
rice remarcabile), Cristian Ungu- 
reanu (Lie. nr. 1) a stabilit un

la

nou record de copii cat. A în 
proba de 1530 m liber : 18:45.5
(Ungureanu s-a clasat pe locui 3 ; 
locul 1 a fost cîștigat de Al. Gro» 
zescu — Lie. nr. 1 — cu 18:31.8). 
Alte rezultate : 100 m liber (m) : 
M. Slavic (Steaua) 56,9 ; 100 m 
liber (f) : Andreea Stei iu (Lie.
nr. 1) 1:06,2 ; 800 m (f) : Steliu 
10:03,6 ; 400 m liber (m) : E. Ai
mer (Steaua) 4:33,3 ; 200 m liber 
(m) î A Noapteș (Șc. sp. 2) 
2:08,0 : 200 m liber (f) : Steliu 
2:21,0 ; 200 m bras (m) ; Grozes- 
cu 2:44,0 ; 200 m delfin (m) : Ai
mer 2:23,4 ; 400 m mixt (m) : ‘ 
Linteanu (Lie. nr. 1) 5:08,8.

Lupte libere la Timișoara
TIMIȘOARA, 19 (prin tele

fon). Pe terasa C.F.R. din loca
litate. în fata a peste 1000 de 
spectatori, a avut loc meciul 
amical de lupte libere dintre 
echipele C.F.R. Timișoara și 
Motor Jena din R.D,. Germană. 
În‘îlnirea s-a încheiat cu sco
rul de 5—1 în favoarea oaspe
ților. S-au remarcat : Cernău, 
Erîndușan. Mihăilă de la gazde, 
Krauss, Neubert, Nagcl de 
oaspeți. (P. Arcan, coresp.)

Turneu internațional 
de țah la Satu Mare

județeană de șah

A.

la

Comisia
Satu Mare, în colaborare cu fe
derația de specialitate, organi
zează — între 21 iunie 
lie — cea de-a H-a 
turneului internațional 
calitate, anul acesta cu 
cipare

Din 
vitați 
Victor 
Troianescu, precum și maeștrii 
Einil Ungureanu. Mircea Pavlov 
și Iuliu Szabo. Și-au anunțat, 
de asemenea, participarea ju
cători din Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Grecia și Spania.

Se estimează că forța turneu
lui (media coeficienților Elo) va 
permite realizarea unei no'e de 
maestru international, ceea ce 
vizează, în primul rînd, Ungu- 
rcanu și Pavlov care mai de
țin o asemenea clasificare, pri
mul reușind s-o obțină, recent, 
în concursul de la Timișoara.

„Cupa Dinamo** la tenis
S-au încheiat întrecerile de te

nis dotate cu „Cupa Dinamo14. La 
competiție au fost prezenți spor
tivi din toate cluburile bucures- 
tene. Finaliști : v. Marcu — J. 
Bîrcu (ambii Dinamo) 2—6, 6—4, 
6—3 — la seniori ; S. Nisiparu — 
A. Pantazopol (ambii Tot înain
te) 6—2, 6—1 — la juniori ; M. 
Mirza, L. Țiței (ambii Steaua) 
— I. Kerekeș (Dinamo Brașov), 
J. Bîrcu 6—4. 3—6, 7—5 — la du
blu. seniori. (S. IONESCU — co
resp.) • în campionatul mim’ci- 
piulul București la tenis, rezer
vat copiilor, au fost desemnați 
următorii cîștigătorj : Monica Ra
du (Dinamo) și M. Năstase (Pro
gresul) ‘ ‘ " * ~
Nemeș 
namo) 
zacliu
Sp. 2) — ia»—in «mi , mavneuu
Totoran (Dinamo) — Carmen Ca- 
zacliu — dublu fete ; D. Pop — 
D. Dumitru (Tot înainte) — du
blu. 11—12 ani : E. Hnat — R. 
Constantinescu (T.C.B.) — 13—14 
ani. (Marieta Popescu-coresp.).

Si 5 iu- 
ediție a 
din lo- 
o parti-

mult mai largă, 
țara noastră au

maeștrii internaționali 
Ciocâltea și dr. Octav

fost in-

— cat. 3—10 ani ; Daniela 
(Progresul) și I. Șesu (Di-

— 11—12 ani ; Carmen Ca- 
(Steaua) și M. Șovar (Șc.

— 13—14 ani ; Marilena

RUGBYȘTII DE LA STEAUA CONDUC AUTORITAR
r (Urmare din pag. 1)

Si I. Danciu în drumul spre 
titlu...

Farul, cu multe absente (Ia- 
nusevici. Varga, Olteanu, Mu- 
șat, Podaru etc.) a avut meri
tul de a fi dat o replică ono
rabilă puternicei echipe bucu
reștene. dat fiind faptul că a 
folosit cițiva jucători din grupul 
speranțelor (Grigore. Panaites- 
cu, Nache, I. V'asile. V. Cor
nel). Șj aceasta tot timpul me
ciului. chiar și după ce scorul 
lua proporții. Trebuie apreciată, 
de asemenea, disciplina din te
ren. ceea ce a ușurat mult mi
siunea arbitrului Al. Lemneanu. 
Autorii punctelor : Durbac (5 
l.p. 2 tr). R. Ionescu. Enache 
și Zafiescu (cite o inc.). Ale
xandru (l.p.c.). Achim (tr.), res
pectiv Bucos (3 l.p.). Formații: 

STEAUA : Durbac — Fuicu, 
Enache, Zafiescu. R. Ionescu — 
D. Alexandru. Suciu (Tata. min. 
73) — Murariu, M. Ionescu, 
Achim — Pintea. Postolachi — 
O. Corneliu (Pojar, min. 73), 
Muntean u, Cioarec.

FARUL : Cristea — Motrescu,. 
V. Cornel. Holban. Dinu — Bu-’ 
cos, I. Vasile — Dobre. Borșa- 
ru. Nache — Celea. Panaitescu 
— Băcioiu, Grigore, Ioniță. Au 
mai jucat Zamfirescu si Galan.

• MARE SURPRIZA LA SI
BIU : DINAMO ÎNVINSĂ !? 
C.S.M. Sibiu, fără 5 titulari, a 
obținut o nesperată vic'orie în 
fața lui Dinamo pe care a d«e- 
pășit-o fizic și psihic. îndeosebi 
după pauză. Realizatori : Mta- 
tache (4_ l.p., 2 tr.). Lupaș și 
Suciu (cite o inc.), respectiiv

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

eficient in partea a doua
La derbyul Steaua — Farul, rugbyștii militari s-au impus mai 

a meciului, ciștigind la scor
Foto : I. MIHAICA

...ȘOARECELE N-A MÎNCAT ]
»

Acest meci de campionat a 
fost aproape un meci de... 
cupă, în care fiecare echipă pu
tea pierde — sau cîștiga — 
totul, Dinamo fiind conștientă 
că se află la un pas de cu
nuna de lauri-, Progresul urmă
rind lovitura de teatru din cea
sul al 12-lea prin care să trans
forme cununa dinamoviștilor in 
propriul său colac de

Adevărul este că. 
minutul 61 al partidei, 
sul — învinsă joi de 
Urziceni cu 3—1 (!)
fluturat prin fața ochilor un 
posibil deznodămînt 
fantastic", golul lui ȚEVI din 
min. 13 (sancționînd o gafă co
pilărească a apărării dinamo- 
viste) rezistînd ca urmare a 
jocului ordonat al bancarilor, 
ajutați în cîteva rînduri și de 
șansă. Virtualitatea miraculoasă

DINAMO - PROGRESUL 4-1 (0-

salvare.
pînă în
Progre- 
Avîntul 

— ne-a

.științifico-

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp foarte călduros ; 
motiv : 9000. Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 61, 
DOVAjN (min. 65), respectiv ȚEVI (min. 13). Raport d 
portul șuturilor la poarta : 25-4 (pe spațiul porții : 9-1§.

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 8, Dobrâu 8, Sâtmâre 
briei 6 — Dinu 8, Ion Marin 7 (min. 46 Ghițâ 7), £ust 
8, Dudu Georgescu 9, Vrînceanu 7 (min. 81 Roznai).

PROGRESUL : Tichigiu 4 — Ploscaru 5, Moraru 8, lorț 
7 — Nignea 6, Grama 7 (min. 70 Florentin), latan*"? 
Draga), Țevi 8, Apostol 6.

A arbitrat : Romeo Sîincan * ★ ★ ★ ; la linie >■* V. 
(tcți din București).

Cartonașe galbene : MORARU.
Trofeul Petschovschi : 10 ; La Juniori : 0-2 (0-0).

«
a victoriei Progresului a fost 
însă spulberată în numai 4 mi
nute ; min. 61 — lovitură li
beră la poarta lui Tichigiu care, 
jenat de cîțiva jucători, res
pinge in picioarele lui DUDU 
GEORGESCU, urinează un șut

MECI DISPUTAT CU ARDOARE
F.C. BIHOR - F.C. ARGEȘ 1-0 (1-0)

Stadion F.C. Bihor ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 8 000. A marcul : SUCIU (min. 9). Raport de cornere: 9-4. Raportul 
șuturilor ia poartă : 20—6 (pe spațiul porții : 11—2).

F.C. BIHOR : Vidac 8 — Bigan 7, E. Noghi 8, Lucaci 7, Popovici 
Al. Naghi 7, Neom 9, Georgescu 6 (min. 65 Z. Naghi 6) — Suciu 7 
59 Lupau 6), Ghergheli 7, Fildan 8.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 8 — Bdrbuîescu 7, Stancu 8, Oltea-nu 7,\ Ivan 
Toma 6 (min. 35 lovânescu 6), Cîrstea 7, Chivescu 6 — D. Nicolpe 7, 
II 6, Dobrin 6 (min. 62 Roșu 7).

A arbitrat : C. Niculescu A A ★ ; la linie : N. Pâvâlugă și V. Constanti
nescu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 2—0 (2—0).

7 -
(min.

7 -
Radu

ORADEA, 19 (prin telefon)
A fost un meci disputat cu 

ardoare, din primul pînă în ul
timul minut, o partidă în care 
ambele echipe păreau că își 
joacă ultima șansă pentru evi
tarea retrogradării. Prima re
priză a aparținut aproape în 
totalitate echipei orădene, insis
tentă în atac, deși lipsită de 
doi jucători de bază : Kun II 
și Florescu. Cele mai mari o- 
cazii au fost ratate de Gher
gheli (min. 2 și 7). In min. 9, 
o acțiune pe cit de rapidă pe 
atît de spectaculoasă, inițiată 
de Fildan, este finalizată dc 
SUCIU, cu un -șut impecabil din 
interiorul 
pa locală 
tacurilor, 
majoreze 
au avut Georgescu (min. 18 — 
șut în bară) și Suciu (min. 28).

La reluare, formația orădea- 
nă nu mai are forța de joc din

careului : 1—0. Echi- 
își continuă seria a- 
dar nu reușește să 

scorul. Situații bune

prima parte a întîlnirii și par
tida este mult mai echilibrată. 
Astfel, în min. 55, în urma u- 
nui reușit contraatac, Cîrstea 
șutează din interiorul careului, 
dar exact în brațele lui Vidac. 
La poarla cealaltă, Ghergheli 
șutează în min. 67, la încheie
tura barelor. Apoi, în min. 74, 
asistăm la o fază controversată: 
Fildan șutează de la 'marginea 
careului, din apropiere, în 
mina lui Iovâncscu, întors cu 
spatele, elementul intențional 
fiind, deci, absent, și arbitrul 
acordă, surprinzător, lovitură de 
la 11 m. Execută Ghergheli, 
slab, și Speriatu apără. în min. 
81, piteștenii au o mare posi
bilitate de egalare. Roșu cen
trează de pe partea dreaptă, 
mingea îl depășește pe Vidac, 
dar Radu II, singur cu poarta 
goală în față, trimite in bară...

Gheorghe NERTEA

sec din 8 m< 
65 — șut bar 
de poarta Iu 
cearcă un f 
gratuit pion 
reușind să-i 
picioarele lui 
care-și exe 
singe rece : 
vis încheiat 
acum amint< . 
namoviștii ’ 
sfîrșitul par 
mai face d( 
(3—1 în mi 

reacți;80), 
fiind aceea 
care incase 
lovitură, 
inimoșii 
greșului 
candoare 
recele poate 
pisica... înt 
greșul exis 
rile, o pre.- 
lorică.

I 
sir 
ca: 
Și'

SUCCI
A.SA

Stadion „< 
motiv 8 000. 
Raportul șuti

A.S.A. TG
Varodi 7), r 
(min. 79 Na.

UNIVERSIT
Purima 6.— 
Crișan 5 (mi

A arbitrat 
din Bucureșt

Cartonașe 
Trofeul Pe

TG. ML
Începutul 

librat. Un 
cea marca 
mătate de 
momentul -

GAZDELE, COMPORTARE LAMEN
F.C.M. GALAp - F.C. CONSTANȚA 1-3 (1-1)

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp călduros ,* specie tori — aproximativ : 
3 000. Au marcat: ȚOLEA (min. 35), LIVCIUC (min. 43), BUDURU (min. 52), 
DRAGNEA (min. 81). Raport de cornere : 6—4. Raportul șuturilor la poartă: 
14—15 (pe spațiul porții : 5-6).

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 7 — Popescu 4, Stoicescu 3, Nedelcu I 5, (min. 
46 Morohai 3), I. Nicu 4 — Haiduc 4, Orac 6, Burcea 4 — Țolea 7. Vochin 
4, Stancu 4 (min. 56 Ene 3).

F.C. CONSTANȚA : Ștefânescu 4 — Mustafa 6, Antonescu 7, Nistor 5, Turcu 
5 — Petcu 5, Hofmeister (min. 6 Livciuc 7), Codin 5 (min. 71 Ignat 6) — 
Zamfir 7, Buduru 6, Dragnea 7.

A arbitrat : N. Rai nea (Bîrlad) ★ ★ ★ ★ ; la linie : Gli. Vas il eseu I (cu 
greșeli) și T, Istrate (ambii din București).

Cartonase galbene : HAGIOGLU.
Trofeul Petschovschi : 10 ; Lc junior: : 0-2 (0—1).

C—1 ■ 1
GALAȚI, 19 (prin telefon)

Doar 3 000 de spectatori în tri
bune, pentru că iubitorii fotba
lului din Galați n-au mai crezut 
nimic în echipa lor, care i-a 
dezamăgit atît de mult. In aceas
tă partidă, F.C.M. Galați a 
o comportare lamentabilă și 
frîngerea sa a venit, în 
firesc, dacă ne gîndim că 
Hagioglu, Tolea șl, parțial, 
au jucat cu ambiț:e. mai aproa
pe de ceea ce pot ei. F.C. Con
stanța a învins, a obținut cele 
două puncte mari, dar jucătorii 
săi nu pot fi apreciați cu note 
mal mari, dată fiind replica ad
versarilor, mai ales a apărători
lor. După pauză, prin defensiva 
gălățeană au fost adevărate 
„bulevarde". S-a adăugat și, jo-

avut 
în- 

mod 
doar 
Orac

cui slab al mijlocașilor (neaștep
tată evoluția lui Burcea), indlle- 
rența și neputința atacănților 
(mai puțin Țolea).
Scorul l-au deschis gălățenii. cu 

contribuția lui ștefănescu. In 
min. 33, TOLEA a șutat slab de 
la 20 m, mingea a lovit pămîn- 
lul, a sărit In pieptul portaru u«, 
de unde a intrat in gol. După 
aceea, (min. 38), doar de la 5 
m de poartă, Vochin a ratat in
tervenția cu capul. Constănțenii 
au egalat in min. 43 : apărătorii 
gălățeni au comis un fault deloc 
justificat si, de la 20 m, LIVCIUC 
a înscris in colțul lung, surprin- 
zîndu-1 pe Hagioglu.

După pauză, oaspeții aveau să 
fie, aproape in mod permanent, 
la cirma jocului și au făcut ce 
au vrut in teren, mal ales In

fața unei 
așa cum 
In min. 
Dragnea, 
tele fund? 
ziție de 
noastră, i 
silescu I, 
gol. A u 
lui Dragn 
cut ușor 
a șutat ' 
Burcea ( 
sut, nu i 
m, Ene r 
versă și 
spre pro 
mințim ș 
re ale li 
Să trecer 
ților, cu 
Haiduc 
printre c. 
șutul ace 
și DRAG 
reia în p 
din nou 
pată (pei 
tre por 
slabă. N 
dacă în 
atacanți 
nici de

CA

Nica și Constantin (cite o 
l.p.). A condus cu scăoări T. 
Witing. (I. Boțocan, coresp.)

• SCOR STRÎNS LA PE
TROȘANI. Partida din're Știin
ța și R.C. Grivița Roșie s-a în
cheiat cu un rezultat puțin o- 
bișnuit, foarte strins. datorită 
mai ales revenirii formației 
bucureștene in a doua repriză, 
cînd a înscris 12 puncte, față 
de 4 ale gazdelor. Realizatori : 
Mirea (inc.) și Stoica 
(inc., 2 l.p.). respec'iv 
(inc., 2 tr.) șl Stancu 
(Em. Neagoe. coresp)

• RAPID : NUMAI 
GAL CU OLIMPIA... 
joc plin de durități, 
terminat nedecis meciul cu O-

Enciu 
Codoi 
(inc.)

UN E- 
Dupâ un 
Rapid a

limpia. ultima interesată în ob
ținerea unui rezultat bun. de
oarece se află amenințată de re
trogradare. Au înscris, prin lo
vituri de picior. Ivanciu. res
pectiv Ciorogariu. (D. Moraru- 
Slivna. coresp.)

• UN FRUMOS JOC LA TI
MIȘOARA. La capătul unei par
tide cu numeroase acțiuni la 
mină, studenții din Timișoara 
au terminat învingători — de
tașat — disputa lor sportivă cu 
Agronomia. Autorii punctelor : 
Petre (2 l.p.c.). Comănici (3 l.p., 
1 tr.). Matei. Panait și Bakay 
(cite o inc.), resp. Frîncu (l.p. 
Si tr.) și Costin (inc ). Bun ar
bitrajul lui Gh. Bănceanu. <P. 
Arcan, coresp.)

I
I
I
I
I
I
I

LOTO - PRONOSPORT INTORMEAZA
REZULTATELE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT DIN 
19 IUNIE

I.
II.

IU.
IV.
V. 

vi.
VIL 
VIII. Poli.

IX.
X.

XI. 
XII.
XIII.

Dinamo—Progresul 1
Sportul studențesc—Rap'd X 
-------- - x

1
1
X
X

1 
. . 2 

Șoimii Sibiu—Chimia Rm. V.l 
Nitramonia—C.S. Tirgoviște 1 
Min. Cavnic—C.F.R. Cj-N. X

DE ‘CÎȘTIG’JRI : 319.369

A.S.A. Tg. M.—Univ. Cv
S.G. Bacău—F.C.M. Reșița 
F.C. Bihor—F.C. Argeș 
Politehnica Iași—Steaua 
U.T, Arad—Corvinul

Timișoara—Jiul
F.c.M Galați—F.C. C-ța

Min. Lupenl—Ol. Satu M
FOND __ ----------------

I.EI.

Plata 
curs se

cîșt'gurilor la acest -con- 
face astfel : de la 24 iu-

nie pînă la 19 august a.c., inclu
siv (in municipiul București), în- 
cepînd de la 27 Iunie pină la 19 
august a.c., inclusiv (In țară) șl 
începind apro:<:mativ de la 27 lu
me prin mandate poștale.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 19 
NIE 1977. FOND GENERAL 
CîSTiGURL- 446.578 lei din care 
75.314 lei report cat. 1. EXTRA
GEREA : 44 51 35 31; EXTRA
GEREA . II-a : 10 14 53 57; EX
TRAGERE a IH-a : 20 1 41 3.

Plata eștigurilor de la această 
tragere s va face astfel : în mu
nicipiul lucurești de la 28 iunie 
pînă la 9 august 1977; în țară 
de la 2 iulie pînă la 19 august 
1977; pr: mandate poștale înce- 
pînd de a 2 iulie 1977.
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DE
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seen 
deci
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Cavai a 
un put< 
rat sigî 
o Irun



\\\\\\\\\\\\\\\\\\

jca
ri — aproxi- 
I), AL MOL- 
i 6—1. Ra-

Sa'ndu Ga
il. Moldovan
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ju-șr abia 
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PESCU

RAPORT EGAL DE FORȚE
POLITEHNICA IAȘI - STEAUA 1-1 (0-0)

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 
20 000. Au marcat : MICLOȘ (min. 64), NĂSTASE (min. 79). Raport de cer
nere : 7—7. Raportul șuturilor la poartă : 18—16 (pe spațiul porții : 6—7).

POLITEHNICA : Bucu 6 — Micloș 8, Anton 6 (min. 22 Mureșan 7), Ciobcnu 
7, Ciocîrlan 8 — Romilă 7, Simionaș 6, Șerbânică 8 — D. lonescu 6 (min. 
63 Cernescu 6), Dănilă 8, Costea 7.

STEAUA : Moraru 7 — Anghelinî 6, FI. Marin 7, Someș 9, Vigu 7 —
Stoica 7, Zahiu 6, Iordănescu 7 (min. 74 M. Răducanu 6) — Trai 5 (min. 63 
Aelenei 7), Nâstase 7, Zamfir 6.

A arbitrat : Otta Anderco ★ ★ ★ ★ ; la linie : I. Taar (ambii din Sa-tu 
Mare) și V. Catena (Cărei).

Cartonașe galbene : ’ --- ■ - -
Trofeul

ȘERBANICA, MICLOȘ. STOICA. AELENEI.
Petschovschi : 6 ; La juniori : 2-0 (1-0).

e ■■ .......
19 (prin telefon) 
foarte important pentru 
echipe, disputat într-o

IAȘI,
Meci 

ambele 
atmosferă de mare derby și în
cheiat cu un rezultat de egali
tate care reflectă, în ansamblu, 
raportul de forțe din teren. 
Gazdele ratează în min. 3 prin 
Dănilă și în min. 29 prin Cos- 
tea, în timp ce bucureșterii iro
sesc prin Zahia (min. 11) și 
Iordănescu (min. 14) două bune 
ocazii de a înscrie. Aspectul 
partidei, disputată în limitele 
sportivității, se schimbă în fi
nalul primei reprize, ca efect 
al stării de tensiune creată de 
atitudinea 
vocatoare 
blicului.

Aceeași 
menține un timp și după pauză; 
curînd, însă, studenții ieșeni, 
bine îndrumați de pe margine, 
încep să practice un joc de cea 
mai bună calitate, care îi aduce 
de cîteva ori în pragul deschi
derii scorului. Dar, Dănilă ra
tează consecutiv în min. 52, 53 
și 63. Un minut mai tîrziu, 
fundașul MICLOȘ ia pc cont 
propriu o acțiune de atac, pă
trunde impetuos prinlr-un cu
loar in zona centrală a apără
rii bucu roșie ne și. din afara 
careului, șut cază năpraznie sub 
bară : 1—0. Politehnica conti
nuă să se mențină in ofensivă, 
în timp ce Steaua, cu M. Ră-

re-

ducanU și Aelenei în atac, 
trece la un joc mai combina- 
tiv, mai închegat și mai agre
siv. Rezultatul unei asemenea 
maniere de a acționa se
flectă curînd și pe tabela de 
marcaj, care, în min. 79, 
arăta egalitatea prin golul în
scris cu capul, de NÂSTASE. 
la un corner. La 1—1, oaspeții 
încearcă să obțină 
nu mai au forța 
meciul se încheie 
zultat echitabil.

Mihai

va

victoria, dar 
necesară și 
cu un re-

IONESCU

Intrînd pe teren cu o forma
ție lipsită de numeroși titulari 
(Răducanu, Tănăsescu. M. Sandu, 
Marica, Chihaia, Vlad, accidentați 
sau suspendați), Sportul studen
țesc 
unui Rap’d cu garnitură comple
tă și ‘ ‘ J '
a obține victoria, necesară ca ae
rul în efortul feroviarilor pentru 
evitarea retrogradării. începutul a 
fost favorabil echipei din Giu- 
Iești : în min. 4, primind un ba
lon de pe stînga, COJOCARU a 
șutat cu sete de la 8—9 m, în- 
negurîndu-i juniorului Lazăr un 
debut care, pînă la urmă._ avea 
să devină excelent, 
însă studenții obțin 
CAZAN înscriind plasat, 
în min. 7.

Din aceșț moment și 
sfîrșitul partidei, jocul a avut un 
aspect neschimbat : atacuri peste 
atacuri ale Rapidului, stopate în
să calm de o apărare în care 
Grigore și Ciugarin jucau pe cit 
de destins pe atît de distins iar 
portarul Lazăr îi lăsa fără repli
că pe cei care-1 regretau pe Ră
ducanu, în timp ce Sportul stu
dențesc, pe contraatac, amenința 
de fiecare dată cu sancționarea 
imprudențelor unei apărări adver-

avea șanse reduse în fața

in mod logic — avid de

Curînd 
egalarea, 
cu capul

pînă Ia

protestatoare și pro- 
a unei părți a pu-

stare de tensiune se
0 VICTORIE GREU CONTURATĂ...

S.C. BACĂU - F.C.M. REȘIȚA 2-0 (1-0)
Stadion ,,23 August" ; teren bun ; limp frumos ; spectatori — aproximativ:. — ..................w Rq

spațiul
10 000. Au marcat: VOLMER (min. 37, din 11 m). ANTOHI (...:..? 
port de cornere ; 13-4. Raportul șuturilor la poartâ : 25-15 (pe

(min.

porții ; 11—4).
S.C. BACAU : Constantinescu 8 

Volmer 8, Margasoiu 8 — 
Băluță 5.

F.C.M. REȘIȚA : llieș 8
6, Boțonea 6 — Gabel 6,
resei 7, Bojin 5, Florea 8.

A arbitrat : C. Mănușă ride * ★ A A ; la linie : N. Gheorghe și I. Pop 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori : 5-0 (3-0).

— Pruteanu 6 (min. 27 Agachî 7), 
Panâ 8, Cârpuci 6, Florea 8 — Antohi 7,

(min. 60 Filip 7) — Chivu 6, Porațchi 9, 
Jacotă 6, Bora 6 (min. 70 Câprioru 5 )

Lunca 7,
Botez 5,

Hergane 
— Atodi-

c

EGORIC IN 10 OAMENI
- UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-0 (2-0)
np favorabil ; teren moale : spectatori - cproxi- 
SLARU (min. 28, 36, 74). Raport de cornere 6—5. 
£'16—8 (pe spațiul porții : 7-3).
>orn? 7 - Kerteși 7, Unchioș 7, Ispir 8 (min. 
■-IdriT 10, Boloni 9, Hajnal — Fazekaș 8, Fanici

73
6

: Lung 7 — Negri'ă 7, Tilihoî 6, Ștefănescu
.-.Jn. 39 Țicleanu 6), Beîdeanu 7, Irimescu 6 

fi , Cîrțu 6, Marcu 5.
* * * ★ î la linie : C. lonițâ I și C. Rai ca (toți

6.

ci juniori : 1—0 (0—0).
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EXE

pide, în timp ce A.S.A. căuta, 
iară mare succes, zona vulnera
bilă din linia de fundași a oaspe
ților. Iar cind în min. 22 Hajnal 
a fost eliminat (fault asupra lui 
Donose, mingea nefiind în joc), 
cînd în același minut Purima a 
expediat balonul în locul de Jn- 
geminare a barelor, un fior de 
neliniște a traversat tribuna mu- 
reșană. Și într-adevăr, acesta a 
fost momentul care a înclinat 
cumpăna meciului...

Paradoxal însă, la cîrma jocu
lui a trecut echipa in inferiori
tate numerică. Handicapul de e- 
fectiv a sporit mobilizarea in ta
băra gazdelor, iar situația de „om 
în plus“ a lui Donose (perechea 
lui Hajnal Ia marcaj), a schimbat 
complet datele lecției tactice în
sușite de craioveni, derutați a- 
cum, depășiți în angajamentele 
d’recte, fără spor în tot ce în- 
treprindeau. Pe măsură ce timpul 
de joc se scurgea, A.s.A. a de
venit tot mai mult ea însăși 
(combinații lejere, manevre abile, 
schimburi de locuri surprinză
toare), Universitatea căzînd tot 
mai mult Jn degringoladă.

Toate cele trei goluri ale parti
dei au fost înscrise de un jucă
tor în mare formă. PlSLARU ; 
min. 28, șut de la 10 m, într-o 
minge respinsă Ia întîmplare de 
apărarea eraioveană ; min. 36 — 
infiltrare în careu printre fun
dașii centrali adverși și finaliza
re ; min. 74, voleu de La 13 m, 
la o centrare a lui Fazekas.

A.S.A. a cîștigat. astfel în 10 
oameni, îngcnunchiind o echipă 
fără aplomb.

BACAU, 19 (prin telefon)
Meciul avea să înceapă cu 

raiduri spectaculoase, de recu
noaștere, conduse de cele pa
tru extreme, dintre care s-a 
evidențiat jocul bun al reși- 
țeanului Florea. Totuși, se șu- 
tează puțin la poartă în a- 
ceastă parte a meciului. De a- 
bia în min. 15 Băluță expe
diază un șut foarte frumos, 
din întoarcere, 
Un minut mai 
Băluță execută 
mingea trece pe lingă Lunca 
și Botez, care săriseră la cap. 
în general, S. C. joacă mai e- 
laborat, un rol principal atit 
în ce privește construcția fa
zelor de atac cit și ca fina
lizare avînd-o în special mij
locașii Pană și Florea. Jocul 
este spectaculos, disputat în- 
tr-un ritm alert, și reșițenii 
răspund la fel de viu, prin 
contraatacuri purtate de extre
ma Florea, în ajutorul căreia,

barat de Uieș. 
tîrziu, același 

un corner, dar

a apărut la finalizare — în mo
mente surpriză — fundașul 
PorațchL Totuși, mai insistenți, 
băcăuanii iși materializează su
perioritatea in min. 
VOLMER transformă 
nalty: Chivu a căzut 
pe minge, în careu, 
fază frumoasă, inițiată 
Șase minute mai tîrziu. Marga- 
soiu trimite balonul în bară, 
iar în primul minut al repri
zei secunde, F.C.M. trece pe 
lingă egalare, Constantinescu 
blocînd balonul_ la picioarele 
aceluiași Florea. 
jorează 
reluind 
poartă. 
Pană și 
tinuare,
a scorului (Antohi min. 65 și 
Pană min. 67). Oaspeții mai 
încearcă unele contraatacuri, 
dar nimic nu se mai modifică...

37, cind 
un pe- 
cu mina 
după o 
de Pană.

Scorul se ma
în min. 50, ANTOHI 
balonul .„

după o combinație cu 
Băluță. Notăm, în con- 
două ocazii de mărire

cu capul în

Mircea TUDORAN

DOMINARE sterilă
U.T.A. - CORVINUL 1-1 (0-0)

călduros ; spectatori — aproxi-Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp foarte r _
mativ : 10 000. Au marcat: CURA (min. 57) și, respectiv, IANCU (min. 68). 
Raport de cornere : 11—4. Raportul șuturilor la poartâ : 22—10. (pe spațiul 
porții : 6-6).

U.T.A. : Jivan 7 — Gașpar 4, Kukla 6, Ologeanu 5, Giurgiu 6 — Domide 
6, Leac 7, Broșovschi 6 (min. 76 Schepp) — Cura 6, Nedelcu II 4, Tisa 6 
(min.: 68 Bedea 6).

F.C. CORVINUL : I. Gabriel 7 - Gruber 6, Tonca 6, Vlad 7. Miculescu 5 
— Dumitri u IV 6, Petcu 6, Economu 6 (min. 57 lancu 7) — Nunweiller VI 8, 
Agud 5 (min. 67 Șurenghin 6), Văetuș 7.

A arbitrat : C. Petree A * ★ * ; la linie : C. Mateescu și Al. Voinea 
(toți din București).

Cartonașe galbene :
Trofeul Petschovschi

IANCU.
10 ; La juniori : 2-0 (0—0).

«
telefon)

a avut, în

Ion CU PEN

ARAD, 19 (prin
Meciul de la Arad _ 

ansamblu, un nivel mediocru. Ex
plicația constă în faptul că gaz
dele s-au prezentat sub aștep
tări, mai cu seamă în privința 
finalizării, la care majoritatea 
jucătorilor lor au rămas corl- 
genți. Unii dintre ei (Gașpar și 
Nedelcu II) ni s-au părut cu 
mult sub potențialul pe care îl 
manifestă de obicei. Făcind a- 
ceastă observație avem și expli-

1 OPUS UNUI SCOR FLUVIU
Jefon)
,nt de 

eme 
in iți 

cădere 
. plauze 

creții" 
, tir la 
ne de 

... rlmite. 
o are 

■. J2 sin- 
ar șu- 
otec îl 
. 18), 
eschis

4 exe- 
IȘAN, 
: 1-0. 
-li An- 

din 
care 

1. 30), 
apă- 

31) si 
»stin“

<

POLITEHNICA TIMIȘOARA - JIUL 3-0 (2-0)
Stadion .,1 Mai" ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori — aproxi

mativ : 17 000. Au marcat : PĂLTINIȘAN (min. 19), LAȚA (min. 43 și 83 — 
ultimul din penalty). Raport de cornere : 9—3. Raportul șuturilor le poarta : 
34—4 (pe spațiul porții : 17—1).

POLITEHNICA : Catona 7 — Nadu 8, Pâltinișan 7, Mehedințu 7, Vișan 7 
— Șerbonoiu 6, Cotec 7, Lața 8 — Anghel 8 (min. 67 Mioc 6), Floareș 6 
(min. 69 Nuca 6), Petrescu 7.

JIUL : Cava! 9 — Rusu 7, Bâdin 6, Ciupitu 7, Deleanu 5 — Stoica 6, Au
gustin 8, Stoichiță 6 (min. 81 Tema) — Bucurescu 5, Dumitrache 6, Sălăjan 7.

A arbitrat : N. Raab (Cîmpic Turzii) ; la linie : T. Gaboș și I.
Joi dos (ambii din Cluj-Napoca).

Cartonase galbene : SALA)AN și BADIN.
Trofeul Petschovschi ; 8 ; La juniori :

<■■■■ ■■ II ■!■■■■
(min. 35), nefinalizată. Scorul es
te majorat, în min. 43. de LAȚA, 
dintr-o poziție, credem, noi, de 
ofsaid.

La reluare, „Poli" se află la 
cîrma partidei, sprintează pentru 
o detașare și mai clară. Astfel în 
min. 48, 49, 51, 64 și 72 — Pălti- 
nișan, Anghel, Nadu, Nucă și 
Cotec sînt pe punctul de a în
scrie jn urma unor faze dinami-

2-0 (1-0).

ce, dar imprecizia lor și interven
țiile lui Cavai amînă golul al trei
lea pînă în min. 83. Atunci, Na
du, pătrunde spectaculos în ca
reu, Ciupitu îl faultează și LA
ȚA transformă sigur penaity-ul. 
„Jiul44, fără o linie de mijloc la
borioasă, acuzînd lipsa lui Mul- 
țescu, doar s-a apărat.

Stelion TRANDAFIRESCU

cațla rezultatului de egalitate 
pentru care oaspeții au luptat cu 
multă dăruire. Dominarea insis
tentă a textiliștilor s-a soldat 
rareori cu faze foarte pericu
loase la poarta lui L Gabriel. 
Așa desfășurîndu-se lucrurile, 
F.C. Corvinul a obținut un punct 
foarte important în deplasare, 
bazîndu-și jocul pe o apărare 
grupată în jurul lui Vlad și pe 
contraatacuri, capitol la care au 
excelat Nunweiller și Văetuș.

Scurt film al jocului. In pri
ma repriză înregistrăm, în min. 
5, bara lui Leac, ca și aceea a 
lui Văetuș (min. 13); în min. 34 
— Agud șutează pe lingă poartă 
de la 10 m, iar în min. 39 Cura 
ratează și el o bună ocazie. 
După cele trei cornere consecuti
ve (min. 43) ale gazdelor, la 
poarta cealaltă Jivan plonjează 
(min. 44) în picioarele lui Vâe- 
tuș. După reluare, min. 48, por
tarul gazdelor va repeta ispra
va, de data asta în fața lui 
Agud. Apoi dominare netă a 
gazdelor, care deschid scorul în 
min. 57 : Giurgiu centrează, Do
mide reia cu capul spre poartă 
și CURA înscrie din apropiere. 
După o bună situație a lui Ne
delcu II (min. 60), F.C. Corvi
nul obține egalarea, în min. 63 : 
Gruber face o cursă pe aripa 
dreaptă, trimite o minge Ia se- 
miînălțime, pe care IANCU o 
transformă în gol, printr-un vo
leu de toată frumusețea. Tot 
U.T.A. va avea avantajul terito
rial pînă la sfirșitul meciului, dar 
faze de poartă nu se vor mai 
produce. La sfîrșitul jocului, 
spectatorii arădeni și-au mani
festat nemulțumirea față de jocul 
prestat de ech;na lor favorită.

Eftimie IONESCU

DE NERVI Șl DE UN PORTAR DEBUTANT
SPORTUL STUDENȚESC - RAPID 1-1 (1-1)

Stadionul Republicii ; teren bun ; timp foarte că du ros ; spectatori — a- 
proximativ 9 000. Au marcat : COJOCARU (min. 4) și, respectiv CAZAN 

.(min. 7). Raport de cornere: 8-19. Raportul șuturilor Ici poartă: 13—20 (oe 
spațiul porții : 5—11). H

SPORTUL STUDENȚESC : Lazăr 9 - Cățoi 6, Ciugarin 8, Grigore 8, Manea 
7 “ ,C?zan 7* Munlec-nu 6, Cassai 6 (min. 86 Olteanu) - Grosu 6 (min. 80 
Negoițâ),O. lonescu 7, Predeanu 6.

RAPID : lonițâ 7 - Pop 7, Nițâ 7, Pirvu 7 A. Dumitru 7 - Rîșniță 6 
(min. 75 Șutru 6), Neagu 7, Petcu 6 (min. 51 M. Stelian 6) - Coiocaru 
7, Rontea 5, Manea 7.

A arbitrat : C. Dinulescu ★ * ★ ★ ; la linie : N. Georgescu și Gh. Du
mitru (toți din București).

Cartonașe galbene : NIȚA, POP, NEAGU, RIȘNIȚA.
Trofeu’ Petschovschi : 7 ; La juniori : 0-0.

se pe care o fura spiritul exce
siv ofensiv.

Rapid a avut ocazii multe și 
mari In prima repriză, cea mai 
clară, în min. 29, cînd la șutul 
lui Rîșniță, Ciugarin a respins, cu 
capul, de pe linia porții. In cea 
de-a doua parte. în minutele 56 
și 53 (șuturi ale lui Manea și Co- 
jocaru, respinse în corner de La
zăr), în min. 68, cînd Rontea a 
plasat mingea, cu capul. în... bra
țele portarului, în min. 77 și 35, 
cînd au ratat Manea și Rontea. 
La poarta Sportului studențesc 
abundau comerele si ocaziile, la 
cea a Rapidului nu lipseau însă 
emoțiile : în min. 65 Cassai a ra
tat șutind slab, în min. 79 Grosu

a eșuat în driblinguri excesive 
iar în min 83... n-a lipsit mult 
să fie 2—1 pentru „alb-negri“, la 
bara lui Cassai I

Multă risipă de energie, pe o 
căldură toridă, care l-a consumat 
în primul rînd pe Neagu, ex
celent în repriza întîi. dar care, 
după pauză, nu și-a mai putut 
conduce la fel de bine echipa. 
Superioritatea teritorială a fero
viarilor dar și nervozitatea lor 
(au primit 4 cartonașe galbene!), 
în balanță cu jocul mai echili
brat, mai organizat al studenți
lor, conturează o concluzie de 
meci egal echitabil

Radu URZ1CEANU

DIVIZIA B: ETAPA A 32-a
SERIA l

PETROLUL PLOIEȘTI - C.S.M. 
SUCEAVA 8—0 (3—0). Autorii goluri
lor : Stat» (min. 8), Pantei i mo n 
(min. 15, autogol), Angel eseu (min. 
31), Toporan (min. 52 și 86), Pantea 
(min. 55 din 11 m). Fl. Dumitrescu 
(min. 61) și N. Florian (min. 87). 
C.S.M. BORZEȘTI - MINERUL GURA 
HUMORULUI 1-0 (0-0). Unicul gol 
a fost realizat de Țînț (min. 65).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 0-0.

CELULOZA CALARAȘI - OLIMPIA 
RM. SÂRAȚ 3—0 (2—0). Au marcat : 
Gh. Alexandru (min. 15 și min. 75 
din 11 m) și Mușat (min. 17).

VICTORIA TECUCI - RELONUL 
SAVINEȘTI $-2 (1-0). Au înscris :
Stoica (min. 42), Toma (min. 85 din 
11 m), Potopea (min. 89), respectiv 
Apetre-i (min. 67) și Nicolau (min. 
70).

METALUL PLOPENI - C.F.R. PAȘ
CANI 2—0 (1-0). Au marcat : Florea 
(mîn. 4) și Radulescu (min. 82).

OLTUL SF. GHEORGHE - C.S.U. 
GALAȚI 1—0 (1—0). A înscris : Denes 
(min. 34).

GLORIA BUZĂU - UNIREA FOC
ȘANI 2-1 (0-0). Au înscris : Ivana 
(min. 55), Negoescu (min. 57), res
pectiv Manta (min. 69 din 11 m).

F.C. BRĂILA - PORTUL CONSTAN
ȚA 4—2 (3—1). Au marcot : Bezmcn 
(min. 3, 11). Stroe (min. 30), Bulcn- 
cea (min. 90), respectiv Cozma (min. 
45), Biliboacă (min. 53).

SERIA A II a —
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

UNIREA ALEXANDRIA 1-0 (1-0).
Unicul gol a fost realizat de Tănase 
(min. 14).

F.C.M. GIURGIU - TRACTORUL 
BRAȘOV 1-0 (0-0). A marcat : Corin 
(min. 64).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - META
LUL BUCUREȘTI 3-0 (1-0). Au în
scris : Paraschivescu (min. 44 și 74) 
și Șulea (min. 58 din 11 m).

CH.MICA TIRNAVENI - METALUR
GISTUL CUGIR 2-0 (1-0). Autorii 
golurilor : Bozeșan (min. 12) și Opri- 
șor (min. 83).

VOINȚA BUCUREȘTI - CHIMIA 
TR. MĂGURELE 2-3 (1-0). Au înscris: 
Marinescu (min. 40), Danciu (min. 
70), respectiv Solomon (min. 49), 
Andrei (min. 59), Bâdâluță (min. 76).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - C. S. 
TlRGOViȘTE 1-0 (0-0). A marcat : 
Drăgoi (min. 85).

FLACARA AUTOMECANICA MORENI 
- Ș.N. OLTENIȚA 4-0 (2-0). Autorul 
golurilor : llie (mîn. 7, 11, min. 60 
din 11 m și min. 84).

ȘOIMII SIBIU - CHIMIA RM. VIL- 
CEA 4-2 (2—2). Au marcat : Muscă 
(min. 14), Oprea (mîn. 27, 54 și 72), 
respectiv Negrea (min. 32), Bartales 
(min. 73).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI - DINA
MO SLATINA 0-2 (0-0). Meciul sa 
disputat în ziua de 9 iunie.

SERIA A III a —
„u- CLUJ-NAPOCA - C.I.L. Sl- 

GhET 3—2 (2—0). Au marcat : Hurloi 
(min. 22 și 57), Dobrotă (min. 33), 
respectiv Ivasco (min. 58), Sebestyeo 
(min. 74).

C.F.R. TIMIȘOARA - DACIA ORAȘ- 
TIE 4-2 (2-0). Au înscris : Periatu
(min. 28), Roșea (min. 38), Volaru 
(min. 53), Crîngașu (min. 85 din 
11 m), respectiv Popa (min. 70), 
Stîncel (min. 75 din 11 m).

IND. SÎRMEI C. TURZII - GLORIA 
BISTRIȚA 4-0 (3-0). Autorii goluri
lor : Pripici (min. 7), Vesa (min. 25 
și 29), Bozdoc (min. 57).

MINERUL LUPENI - OLIMPIA 
SATU MARE 2-0 (0-0). Au înscris : 
Lucuța (min. 57) și Boloș (min. 86).

ARMATURA ZALAU - RAPID ARAD
1— 0 (0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Mate (min. 65).

AURUL BRAD — U.M. TIMIȘOARA
2— 1 (1—1). Autorii golurilor : Firițea-
nu (min. 25), Adam (min. 60), res
pectiv Stingă (mia. 27).

F.C. BAIA MARE - MUREȘUL DEVA
3— 1 (2—0). Au marcat : Sepi (min. 28 
și 57), Koller (min. 34), respectiv 
Enescu (min. 58),

VICTORIA CĂLAN - STICLA TURDA
4— 1 (2—0). Au înscris : Goea (min. 
19), Tîtîrcă (mîn. 21), Rizescu (min. 
47), Schmidt (min. 82). respectiv 
Ober (min. 80 din 11 m),

MINERUL CAVNIC - C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 0-0.

Relatări de la corespondenții : A. 
Cristea, Gh. Grunxu, C. Rusu, C. Băr- 
bulescu, V. Doruș, M. Eoghici, Gh. 
Briota, D. Soare și I. Baltag.

rului — Portul Constanța (2—5).

1. PETROLUL PL 32 23 7 2 69-15 53
2. Gloria Buzău 32 14 9 9 39-26 37
3. Relonul Săv. 32 15 6 11 40-37 36
4. Metalul Plop. 32 14 7 11 50-34 35
5. C.S.U. Galați 32 14 6 12 58-43 34
6. Oltul Sf. Gh. 32 13 7 12 30-31 33
7. C.S.M. Sv. 32 13 7 12 28-36 33
8. C.F.R. Pașcani 32 13 6 13 41-35 32
9. Prahova PI. 32 12 • 12 38-35 32

10. F.C. Brâiia 32 10 12 10 49-47 32
11. Cechlâul P.N. 32 13 5 14 34-42 31
12. Portul C-ța 32 10 10 12 37-46 30
13. Victoria Tecuci 32 11 8 13 39-50 30
14. Celuloza Câl. 32 13 3 16 32-35 29
15. Unirea Fscș. 32 11 7 14 30-39 29
16. C.S.M. Borz. 32 10 8 14 18-32 28
17. Minerul G.H. 32 9 7 16 34-41 25
18. Olimpia Rm. S. 32 4 9 19 17-59 17

ETAPA VIITOARE (26 iunie) :
C.S.U. Galați — Gloria Buzău (1-‘1).
Prahova Ploiești -- Olimpia Rm. Să-
rat (1-1). C.S.M. Suceava Unirea
Focșani (0-2), Ceahlăul P. Neamli -
Victoria Tecuci (1 -3) , Oltul !Sf.
Gheorghe — F.C. Brăila (1--1). C.F.R.
Pașcani — Petrolul 1Ploiești (0-2),
C.S.M. Borzești -• Metalul Plopeni
(0—2), Celuloza Călărași - Relonul
Săvinești (1—3), Minerul Gura Humo-

Relatări de la corespondenții : V. 
Popovfcî, Tr. Barbâlată, C. Gruia, I. 
Ducan, I. ion, B. Stoiciu, Gh. (linca 
și I. lonescu.

1. CS TÎRGOVIȘTE 32 20 6 6 56-20 46
2. Steagul roșu 32 21 2 9 50-31 44
3. Chimia Rm. V. 32 20 1 11 65-41 41
4. Unirea Alex. 32 15 5 12 40-25 35
5. Nitromonia 32 16 3 13 41-36 35
6. Dinamo SI. 33 15 4 14 44-35 34
7. Metalul Buc. 32 14 5 13 38-39 33
8. Chimica Tîrn. 32 15 3 14 38-41 33
9. F.C.M. Giurgiu 32 12 8 12 39-42 32

10. Șoimii Sibiu 32 12 7 13 44-38 31
11. FI. Moreni 33 14 3 16 36-36 31
12. Chimia Tr. M. 32 13 5 14 38-39 31
13. Metalurg. Cugir 32 13 5 14 26-32 31
14. Electroputere 32 10 10 12 49-49 30
15, Trcctoru' Bv. 32 12 6 14 33-46 30
16. Voința Buc. 32 10 5 17 25-43 25
17. Ș.N. Oltenița 32 9 3 20 22-49 21
18. Tehnometal 32 5 5 22 18-62 15

ETAPA VIITOARE (26 iunie) : C. S. 
Tîrgoviște — Tehnometal București 
(1—0), Electroputere Craiova — Stea
gul roșu Brașov (0-3), Nitromonia 
Făgăraș F.C.M. Giurgiu (2—2), 
Chimica Tîrnâveni — Chimia Rm. Vil- 
cea (1-2). Ș N. Oltenița — Voința 
București (0—1), Metalul București — 
Unirea .Alexandria (0—1), Tractorul 
Brașov - Șoimii S:biu (0-5), Meta
lurgistul Cugir — Chimia Tr. Măgurele 
(0—1), Dinamo Slatina — Flacăra Au- 
tomecanica Moreni — disputat.

Relatări de la corespondenții : I.
Lespuc, St. Marton, P. Tonea, I. Co-
tescu, M. Bonțoiu, Al. Jurcâ, V. Să- 
săranu, A, Gunther și C. Marcu»

1. OLIMPIA S.M. 32 22 3 7 59-23 47
2. Gloria Bistrița 32 17 4 11 53-47 38
3. C.F.R. Timiș, 32 16 2 14 44-39 34
4. C.I.L. Sighet 32 15 4 13 43-45 34
5. F.C Baia Mare 32 14 5 13 48-35 33
6. Aurul Brad 32 15 3 14 43-35 33
7. Armătura Zalău 32 14 5 13 37-40 33
0. U.M Timiș. 32 15 2 15 58-46 32
9 Mureșul Deva 32 14 4 14 34-41 32

10 C.F.R. Cj-Nap. 32 13 5 14 34-38 31
11. Victoria Câlan 32 14 3 15 42-48 31
12. Rapid Arad 32 13 4 15 42-45 30
13 „U- Cj -Nap. 32 13 4 15 35-39 30
14 Minerul Lupeni 32 13 4 15 35-45 30
15. Sticla Turda 32 12 5 15 33-42 29
16. Dacia Orăștie 32 13 2 17 37-53 28
17. ind sirmei C.T. 32 11 5 16 45-54 27
18 Minerul Cavnic 32 9 6 17 37-44 24

ETAPA VIITOARE (26 iunie) : Aurul
B.-ad - Ind. sîrmel C. Turzii (0-2).
C.l .1. Sighet - Gtc>-ia Bistrița (0-2),
Dacta Orăștie — Olimpia Satu Mare 
(0—5), Sticla Turda - C.F.R. Timisoa
ra (0—4), Rapid Arad — „U" Cluj- 
Napoco (1-2) U.M. Timișoara - 
Mureșul Deva (0-2) Minerul Cavnîc 
— Mineru* Lupeni (0—2), F.C. vBaia 
Mare — Victoria Călan (0—0), C.F.R. 
Cluj-Napoco — Armătura Zalău (1—2).



SPECTACOL DEDICAT
„ZILEI PIONIERILOR"/z------------------

(Urmare din pag. 1)

colorate, ele tineri în unifor
mele formațiunilor de pregătire 
pentru apărarea patriei. Un 
grup de pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cra
vate roșii cu tricolor, buchete 
de flori.

Apariția Ia tribuna oficială a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru este salutată cu o- 
vații îndelungi de întreaga 
asistență — „Șoimi ai Patriei", 
pionieri, U.T.C.-iști — care 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.". întregul stadion frea
mătă de entuziasm, de voioșie.

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, în tribuna oficială 
au luat loc tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan. Dumitru Popgscu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosîf 
Banc, Ion Coman, Teodor 
Coman, Miu Dobrescu, Mihaî 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
ratilineț, Ion Ursu. Constantin 
Dăscălescu. Ion Stănescu.

Stadionul Dinamo, care a- 
dăpostește această manifestare 
pionierească, a îmbrăcat straie 
de sărbătoare. în fața tribunei 
oficiale se află portretul to
varășului Nicolae JCeaușescu, 
sub care, pe o mare pancartă, 
stă scris „Mulțumim din inimă 
partidului".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este prezentat, apoi, raportul 
de către președintele Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor. Constantin Bostină.

Spectacolul dedicat „Zilei 
pionierilor", intitulat sugestiv 
„Mulțumim din inimă partidu
lui", s-a constituit într-un vi
guros angajament al tuturor 
șoimilor, pionierilor și uteciști- 
lor de a învăța și munci cu și 
mai multă dăruire, de a-și a- 
duce o contribuție tot mai pre
țioasă la înflorirea României 
socialiste.

„Omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" — sub acest gene
ric, străbătut de undele iubirii

La București, Intre 17 și 27 iulie
JOCURILE MONDIALE

SPORTIVE ALE SURZILOR
între 17 și 27 iulie se vor des

fășura în Capitală întrecerile 
celei de-a 13-a ediții a Jocu
rilor Mondiale sportive ale sur
zilor. La această manifestare 
sportivă, și-au anunțat partici
parea aproape 1 600 de sportivi 
din 34 de țări, care se în
trece la 12 discipline : atletism, 
baschet, ciclism, fotbal, handbal, 
lupte, natație, polo pe apă. te
nis de masă, tenis, tir și volei.

TELEX
BASCHET • Campionatul mas

culin al Bulgariei a fost cîștigat 
de Ț.S.K.A., urmată de Levski 
Spartak și Akademik, toate din 
Sofia.

FOTBAL • In turneul pentru 
felii pe de tineret de la Toulon : 
Bulgaria — Italia 1—0 (1—0) ; O- 
landa — Belgia 1—1 (0—1) ; Por
tugalia — Belgia 3—0 (2—0). s La 
Buenos Aires, în fața a 65 000 
de spectatori. meciul ami
cal între selecționatele Ar
gentinei și Scoției s-a. termi
nat nedecls : i—i (0—0). Ambele 
goluri au fost marcate din lo
vituri de la 11 m: Dalglish (min. 
77). Passarel (min. 81).
ȘAH • După 12 runde. în tur

neul de la Portoroz (Iugoslavia), 
conduce Hort cu S'/j p, urmat 
de Larsen 8 p (1), Savon T/i (1), 
Teșkovlcl (U.R.S.S.) 7 p etc.

tenis DE masa • Proba 
masculină desfășurată la Kingston 
(Jamaica) a fost cîștigată de en
glezul Desmone Douglas, care l-a 
învins cu 3—o pe vest-germanul 
Jochen Leiss. după ce în semi
finale 11 eliminase cu 3—1 pe 
Surbek (Iugoslavia). In finala 
probei feminine Sook Bhushan 
(S.U.A.) a cîștigat cu 3—1 in fața 
Carolei Knight (Anglia).

TIR. Proba de skeet din cadrul 
campionatelor europene cu arma 
de vînătoare. ce se desfășoară 
la Blandford (Anglia), a fost cis- 

. tigată de A. Aliev (URSS) — 198 
p. urmat de Camarenș (Spania). 
Gawlikowski (Polonia), Pulda 
(Cehoslovacia), toți cu 195 p. La 
juniori a cîștigat francezul m. 
Rossetti, cu 147 p. 

fierbinți pe care copiii țării o 
poartă secretarului general al 
partidului, se derulează in final 
secvențele unui tablou de o 
mare vibrație sufletească. La 
un semnal, mii de tineri, in 
costume tricolore, descriu pe 
gazon conturul neprețuit al ho
tarelor țării, ca semn al hotă- 
rîrii nestrămutate a vajnicelor 
detașamente tinerești de a se 
dărui cauzei comunismului.

Din mijlocul unui buchet de 
fete și băieți se înalță portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înconjurat cu flori și lauri, cu 
riuri nesfîrșite de panglici tri
colore și roșii, care coboară, ai
doma unei piramide, pînă la 
contururile hărții. Momentul 
este întimpinat cu nesfîrșite a- 
plauze de către public.

Pe fundalul imnului „Partidul 
— Ceaușescu — România" și 
pe fondul vizual al inițialelor 
„PCR“, înscrise de tineri în 
tricouri roșii, spectacolul ia 
sfîrșit. Cei care și-au dat con
cursul la reușita acestei sărbă
tori, precum și întreaga asis
tență aplaudă în picioare, scan
dează numele partidului și al 
secretarului său general. în 
acest moment, grupuri de pio
nieri urcă Ia tribuna oficială, 
oferind frumoase z buchete de 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului. Miile de copii își iau 
rămas bun de Ia conducătorul 
partidului și statului nostru, 
exprimîndu-și încă o dată sen
timentele de profundă dragoste 
și mulțumire pentru viața feri
cită, pentru viitorul luminos a- 
sigurate tinerei generații. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului străbat din nou 
in aceeași atmosferă insuflețită, 
adevărate culoare vii formate 
din mii de șoimi ai patriei, 
pionieri și UTC-iști. Pe pla
toul central al stadionului, un 
grup de tineri oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o plachetă 
cu însemnele UTC, UASCR și 
Organizației pionierilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură acestor ma
nifestări, acestor mărturii de 
neuitat ale dragostei și atașa
mentului tinerei generații pen
tru partidul nostru comunist, 
pentru patria noastră socialistă.

Ieri, la Moreni - motocros

20000 SPECTATORI LA „CUPA PRIETENIA"
MORENI, 19 (prin telefon). 

După Maribor (Iugoslavia), 
Vinnița (U.R.S.S.) și Rîbnik 
(Cehoslovacia). orașul Moreni a 
găzduit duminică cea de-a IV-a 
etapă a competiției internațio
nale de motocros dotată cu 
trofeul „Cupa Prietenia", edi
ția 1977. La start s-au prezentat 
reprezentativele Bulgariei, R. D. 
Germane, Poloniei, U.R.S.S. iar 
țara noastră, în calitate de 
gazdă, a participat cu două e- 
chipe. Timpul a fost frumos, 
cei aproape 20 000 de specta
tori au asistat la întreceri viu 
disputate, atractive, iar traseul 
a fost excelent amenajat.

Concursul s-a desfășurat în 
două manșe a cite 40 de mi
nute fiecare, plus două ture. 
Printre principalii animatori ai 
primei manșe (din cei 24 de 
participanți) s-a numărat Mihaî 
Banu, din selecționata noastră 
A, care — aflat în primul tur 
pe locul 11 — a reușit să ter
mine cursa pe poziția a IlI-a, 
în urma bulgarului D. Ranghe- 
lov și a sovieticului V. Hudia- 
kov. Ceilalți alergători români 
au sosit pe următoarele locuri : 
A. Ionescu — 10, P. Filipescu 
— 11, E. Miilner — 12. N. Ara- 
badgi — 15 și R. Diaconu 18. 
Gh. Oproiu și I. Plugaru an
grenați într-o busculadă au a- 
bandonat.

Din păcate, în cea de a Il-a 
manșă M. Banu s-a ciocnit în 
primul tur cu un motociclist 
bulgar și, accidentat la umăr, 
a fost nevoit să abandoneze. 
Ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre s-au comportat în con
tinuare la același nivel, men-» 
ținîndu-și locurile din prima 
manșă, sau schimbîndu-le în
tre ei, în timp ce sovieticul 
Hudiakov și bulgarul Ranghe- 
lov s-au angajat din start în
tr-un duel cîștigat în final de 
primul. Totalizînd însă un 
timp mai bun, la capătul celor 
două manșe, D. Ranghelov a 
ocupat primul loc în clasamen

CAIAC-CANOE

CINCI SUCCESE
ÎN „REGATA

ROMÂNEȘTI
TAMPERE"

Caîaciștii și canoiștii români 
au fost principalii protagoniști 
ai regatei internaționale desfă
șurate sîmbătă și duminică în 
orașul finlandez Tampere. în 
compania unor adversari pu
ternici — la concurs au luat 
parte cîțiva dintre cei mai 
buni caiaciști și canoiști din 
lume — sportivii români au 
dominat întrecerile, clasîndu-se 
pe primul loc în 5 probe.
Continuînd excelentele evoluții 

din acest sezon, în care este 
neînvins Pe distanța sa favo
rită, 1 000 m, Ivan Patzaichin 
s-a impus la canoe simplu în 
fața lui Tamas Buday și Tamas 
Wichman (ambii din Ungaria) 
cîștigînd cu un timp foarte 
bun: 4:02,2. Pe locul doi s-a 
clasat Buday, 4:03,5, iar pe lo
cul trei Wichman 4:19,3. Ace
eași ordine a fost consemnată 
și la canoe simplu 10 000 m, 
probă cîștigată de reprezentan
tul nostru în 49:13,4, cu mai 
mult de un minut avans față 
de Buday.

VICTORII INTERNATIONALE 
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI

Cîteva rezultate de valoare au 
fost realizate de atleții români 
în concursuri internaționale de 
săptămîna trecută.

LA BUDAPESTA, pe Nepsta- 
dion, săritorii în lungime au 
fost la... înălțime. Astfel, Alina 
Gheorghiu a ocupat primul Ioc 
cu un rezultat excelent 6,72 m 
(vînt favorabil de 2,2 m/s) și a 
avut o încercare — din păcate 
depășită ! — de 6,90 m ! Pe lo
cul doi s-a clasat campioana 
Ungariei, Ildico Szabo cu 6,54 
m, iar pe trei, Doina Anton cu 
6,38 m. La lungime bărbați vic
toria a revenit lui Dumitru Ior- 
dache cu 7,80 m (Tudorel Vasile 
a fost al treilea cu 7,69 m). La 
1 500 m : 1. Zemen (Ungaria) 
3:41,0. 2. Nic. Onescu 3:42,0....
5. Lilian Smeu 3:43,7 — rec. 
personal.

LA BOURGES, în cadrul unei 
mari competiții, sîmbătă, în 

tul individual, fiind urmat, în 
ordine, de V. Hudiakov, M. Steil 
(R.D.G.) și S. Olszewski (Po
lonia). Clasament pe echipe : 
1. U.R.S.S., 2. Polonia. 3. Bul
garia, 4. România A, 5. R.D.G.,

6. România B. Clasamentul ge
neral pe națiuni, după cele 4 
etape : U.R.S.S. 45 p, Polonia 
44 p, Bulgaria 38 p, România 
27 p, Cehoslovacia 25 p, R.D.G. 
24 p, Ungaria 4 p, Iugoslavia 
0 p. în completarea progra
mului a avut loc o cursă de 
clasă națională pînă la 500 cmc, 
care a revenit lui E Laup (Tor
pedo Zărnești), urmat de I. 
Barta (Electro Sf. Gheorghe) și 

G. Voicu (Automobilul Buzău).
Troian 1OANIȚESCU

ÎNCEPE TURNEUL DE TENIS 
LA WIMBLEDON

TURNEUL de la Wimbledon, 
care-și aniversează 100 de ani 
de existență, va începe astăzi 
pe renumitele terenuri ale a- 
renei londoneze. Pe terenurile 
centrale se vor desfășura pri
mele meciuri. Suedezul Bjorn 
Borg, va întîlni, în partida 
inaugurală, pe italianul Zuga- 
relli. Vor urma partidele No
des — Vilas și Năstase — Gul- 
likson. Pe cel de-al doilea te
ren : Tanner — J. Lloyd, Fi- 
bak — Fillol, Ruffels — Taylor 
și Okker — Casse.

ÎN FINALA turneului de la 
Queen-s Park, Ramirez l-a în
vins cu 9—7. 7—5 pe Mark Cox. 
în semifinale : Cox — Pfister 
9—8, 6—1, 6—4 ; Ramirez —
Gottfried 9—8, 6—3, 6—4. • Fi
nala probei de- dublu (m) a re
venit fraților V. și A. Amri- 
traj, care au învins cu 6—1,

Campionul olimpic la K 1 — 
500 m Vasile Dîba a concurat 
de această dată la caiac sim
plu 1 000 m, probă pe care a 
cîștigat-o în 3:48,4, înaintea 
norvegienilor Jostein Stige, 
3:50,4 și Morten Morland 3:53,7. 
Și Dîba a obținut un al doilea 
succes, conducând caiacul nos
tru de patru — 1.000 m din 
care au mai făcut parte Nico
lae Simiocenco, Larion Serghei 
și Policarp Malîhin, victorios 
în 3:06,8, înaintea echipajelor 
polonez ' (3:12,8) și norvegian 
(3:14,2).

Larion Serghei și Policarp 
Malihin au dominat finala 
cursei de K 2 — 1.000 m pe 
care au încheiat-o în 3:34,0, 
urmați de Z. Miklas — J. 
Francik (Polonia) 3:35,2 și T. 
Solby — B. Nilsen (Norvegia) 
3:35,3.

La canoe 2 — 1.000 m, Gh. 
Danilov și Gh. Simionov s-au 
clasat pe locul secund (3:49,2) 
după T. Buday — O. Frey 
(Ungaria) 3:44,8.

proba de 3 000 m pe primele 
două locuri s-au clasat sporti
vele noastre Natalia Mărăsescu 
(8:59,3) și Maricica Puică (8:59,9). 
Cursa, desfășurată pe ploaie și 
vînt puternic, a fost condusă de 
britanica Ford (9:05,1), depășită 
net în final. Pe locul patru, 
Bremster (S.U.A.) 9:27,9. La 
4x800 m formația noastră (Mă- 
rășescu — a concurat la 40 de 
minute după cursa de 3 000 m, 
Tăriță, Iacob, Lovin) s-a clasat 
a treia cu timpul de 8:23,2 — 
nou record național. Primele 
locuri au fost ocupate de U.R.S.S. 
(cu Kazankina în formație) 
8:16,0 și S.U.A. 8:21,2.

IMPORTANTE HOTĂRÎRI ALE C.I.O.
PRAGA 18 (Agerpres). — Co

mitetul internațional olimpic, 
întrunit Ia Praga în sesiunea sa 
anuală, a acceptat principiul de 
a acorda pe viitor organizarea 
Jocurilor Olimpice unei țări $1 
nu doar unui oraș cum se pro
ceda pînă acum. Această deci
zie va fi însă definitivă după 
ce Comisia executivă a CIO va 
stabili modalitățile noii formu
le de organizare a olimpiade
lor. Noul regulament ar putea 
intra în vigoare cu ocazia JO. 
din 1984.

Pe de altă parte, CIO a so
luționat unele probleme pri
vind programul JO de vară 
de la Moscova din anul 1980. 
Astfel, în concursul de atletism 
a fost reintegrată proba de 50 
km marș, la judo se vor des
fășura întreceri la 7 categorii, 
la iahting clasa „Star" va în
locui clasa „Tempest", iar la 
haltere apare o nouă categorie 
(între 90 și 110 kg). La JO de 
iarnă, în concursul de biatlon 
va fi inclusă și proba de 10 
km, iar întrecerile de bob vor 
fi menținute în continuare.

6—2 perechea fraților David și 
John Lloyd.

ECHIPA feminină a S.U.A. 
a cucerit „Cupa federației in
ternaționale". în finala de la 
Eastbourne (Anglia), echipa 
S.U.A. conduce cu 2—0 în în- 
tîlnirea cu Australia (Evert — 
Reid 7—5, 6—3; King — Fromm- 
holtz 6—1, 2—6, 6—2). Proba 
de dublu nu mai poate influența 
asupra echipei învingătoare.

DIN CAUZA timpului nefa
vorabil, nici sîmbătă nu s-a 
putut desfășura finala de la 
Nottingham dintre Fillol și 
Gullikson.

ÎN SFERTURILE de finală 
ale turneului din Berlinul Occi
dental : Bertolucci — Fassben
der 6—2, 6—7, 6—3, Hrebec — 
Proisy 6—4, 2—6, 6—3, Kru- 
levitz — Higueras 6—1, 6—4. 
în semifinale : Hrebee — Kru- 
levitz 5—7, 6—4, 6—2 ; Berto
lucci — Pecci 6—3, 6—0, 6—3.

„REGATA
GRUNAU"

LA CANOTAJ
Tradiționalele întreceri de 

canotaj din cadrul „Regatei 
Griinau" au reunit la start pes
te 400 de schifiști din 12 țări.' 
Concursul, care s-a încheiat 
duminică, a fost dominat de 
sportivii din R. D. Germană, 
gazdele competiției, învingători 
în majoritatea probelor.

Evoluînd în compania unor 
redutabile adversare, compo
nentele echipajului nostru de 
schit 8+1 au reușit să ocupe 
locul II (3:18,47), după cano
toarele din R. D. Germană 
(3:14,71). Pe locul III s-a cla
sat - schiful de 4+l vîsle alcă
tuit din Felicia Afrăsiloaia. Ma
ria Andone, Mariana Calană, 
Aneta Marin și Elena Giurcă 
(3:28,29), după R. D. Germană 
(3:19,94) și Bulgaria (3:26,67). , 

Dintre echipajele noastre mas
culine participante la acest 
mare concurs, au urcat pe po
dium — ocupînd locul III — 
următoarele : schif 2 f.c. (Ni
colae Simion, Ernest Gall), 
schif 2+1 (Gabriel Bularda, Pe
tre Ceapura, Ladislau Lovren- 
schi), 4 rame f.c. (Victor Albeș, 
Dumitru Grumezescu, Nicolae 
Popa. Gheorghe Chihaia).

„CUPA INTERCONTINENTALĂ- •
LA BASCHET

La Winnipeg s-a desfășurat 
meciul dintre selecționatele 
masculine de baschet ale Ca
nadei și Uniunii Sovietice, în 
cadrul „Cupei intercontinenta
le". Cu frații Aleksandr și Ser
ghei Belov în mare formă, re
prezentativa sovietică a termi
nat învingătoare cu scorul de 
88—53 (35—32).

★ I
La Louisville S.U.A. a între

cut cu 149—144 (după trei pre
lungiri) formația U.R.S.S., vir
tuala cîștigătoare a competiției.

• C.I.O. a recunoscut 5 spor-' 
turi care vor fi înscrise pe lista 
disciplinelor ce pot fi incluse 
ca sporturi de demonstrație în 
programul J.O. și eventual în 
viitor ca întreceri de sine stă
tătoare : orientare turistică, pa
tinaj pe rotile, tenis de masă, 
badminton și softbal.

• Șase orașe americane : Bos
ton, Chicago, Atlanta, Los An
geles, New Orleans și New 
York sînt interesate să organi
zeze Jocurile Olimpice de vară 
din anul 1984.

• Vorbind în numele Iui 
Jacques Chirac, primarul Pari
sului, secretarul C.I.O. Maurice 
Herzog a invitat Comitetul 
olimpic internațional să-și trans
fere sediul de la Lausanne la 
Paris, în cazul cînd persistă di
ficultățile existente. în altă or
dine de idei, M. Herzog a pro
pus ca toate țările lumii să 
aibă un membru al C.I.O. și 
să se aleagă un singur repre
zentant de fiecare țară.

• Delegatul Canadei la se
siunea C.I.O. de la Praga a 
anunțat că Jocurile Olimpice de 
vară de la Montreal au fost ur
mărite de 3195 000 de specta
tori, iar beneficiul Comitetului 
de organizare a fost de 127 mi
lioane de dolari.

ATLEȚI IN CONCURSURI
ALGER. 100 m : Lobe (RDG) 

10,4; 400 m: Felix (Nigeria) 
46,7 ; 1500 m : Morsli (Algeria) 
3:39,8.

MtJNCHEN. Recordmana lu-' 
mii Helena Fibingerova (Ceho
slovacia) a aruncat greutatea 
la 21,91, Eva Wilms (RFG) 
21,43 m — record. Campionul 
olimpic Miklos Nemeth (Unga
ria) a realizat 92,92 m la suli
ță. Alte rezultate : bărbați: 200 
m : Muster (Elveția) 20,64; 
1500 m: Waigwa (Kenia) 3:42,4; 
disc: Wilkins (SUA) 61,90 m : 
prăjină : Baird (Australia) 5,20 
m; femei : 800 m : Klaus
(RFG) 2:09,1; 100 mg: Rot 
(Israel) 13,3; lungime : Nygri- 
nova (Cehoslovacia) 6,50 m; 
înălțime : Rudolf (Ungaria) 1,83 
m; suliță: Schmidt (SUA) 62,80 
m.
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